Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. LEDNA 2016
Evangelista Lukáš nám vypráví příběh o požehnání. Když Maria s Josefem přinesli své dítě do
chrámu, setkali se tam se starcem Simeonem. Ten vzal dítě do náručí, aby je požehnal. A tím,
že chválil Boha, vyslovil i podivuhodná slova o tomto dítěti...
Simeonovo požehnání patří i tobě. Neboť i ty jsi požehnán jako
Mariino dítě. Následující slova platí i pro tebe, platí i o tobě.
„Vidím v tobě světlo.
Jsi paprskem světla v tomto světě.
Rozjasňuješ můj pohled.
V tobě zazářila Boží krása.
Vyzařuje z tebe do světa něco z Boží lásky.
Díky tobě je na světě světleji a tepleji.
V tvé blízkosti je mi dobře u srdce.“

1. Jer 1,4-5.17-19 * Úvod knihy je popisem povolání proroka Jeremiáše. Ten začal působit v
roce 626 př. Kr. Jeho proroctví je prolnutím lásky a kritickým hlasem k Izraeli, který nechce
slyšet Hospodina.
Žalm 71 * odp. Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti
2. čt. - 1 Kor 12,31 – 13,13 * Významné posty, uznání, schopnosti či dosažené úspěchy
nevyjadřují podstatu věci, o kterou v křesťanství jde! Ta leží zcela jinde!
Evangelium - Lk 4,21-30 * Příklady ze SZ, které Ježíš cituje, jsou ukázkou, jak Bůh jednal
mezi pohany, když se Izrael zatvrdil. Lidé reagují bouřlivě, protože Ježíš naznačil, že vyvolený
národ nemusí v konečném důsledku být první, kdo zakusí Boží záchranu.

BOHOSLUŽBY OD 31. LEDNA DO 7. ÚNORA 2016
Prasklice
7:30 Mše svatá
NEDĚLE 31. LEDNA.
Pačlavice
9:00 Mše svatá
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
10:30
17:30
Prasklice
17:00
Morkovice 18:00
Pačlavice 17:00
Morkovice 18:00
Morkovice 18:00
Morkovice
16:30
Morkovice 17:30
Prasklice
14:00
sv. Pavla Mikiho a druhů
Adorační den
17:00
Prasklice
7:30
NEDĚLE 7. ÚNORA
9:00
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Pačlavice
Morkovice 10:30
pondělí 1. února
úterý 2. února
Uvedení Páně do chrámu
středa 3. února
sv. Blažeje
čtvrtek 4.února
pátek 5. února
sv. Agáty
sobota 6. února

Morkovice

Za farnost

Morkovice

Za + Jaroslava Dvořáka, rodiče a sourozence
Mše svatá
Na poděkování za dar života a víry

Mše svatá
Za + sestry dominikánky Cecílii, Vítu a Alenu

adorace
Svátost smíření
za živé a zemřelé z rodiny Fránkovy
Zahájení adorace
Mše svatá
Mše svatá
Za farnost
Za + Pavla Koňaříka, rodiče, souroz. a živ. rod.

Ohlášky: * V úterý 2.2. bude při mši svaté žehnání svící – „hromniček“; ve středu budu po mši
svaté udělovat svatoblažejské požehnání. V pátek 5. února navštívím nemocné. Farnost
Šternberk zve na Hromniční pouť matek v sobotu 6.2. 2016, hlavním celebrantem je arcibiskup
Jan Graubner. V neděli 7. února ve 14:30 jsou zvány děti a mládež na faru v Morkovicích
k dalšímu setkání a společným hrám. Mše svatá na Jezírku bude ve čtvrtek 11. února v 15:00.
Děkanátní setkání mládeže proběhne v sobotu 19.3. 2016 na AG Kroměříž. Bližší informace na
www.mladezkromeriz.signaly.cz

Pomazání nemocných se bude udělovat v našich farnostech:
v Morkovicích pátek 12.2. v Morkovicích při mši svaté,
v Pačlavicích a Prasklicích v neděli 14. února při mši svaté.
Kdo chcete příjmout tuto svátost zapište se v sakristii: jméno, bydliště a rok narození. Svátost
nemocných přijímají vážně nemocní a starší věkem - od 60. Je nutné se vyzpovídat a přijat
eucharistii.
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MORKOVICE POŘÁDÁ
POUŤ DO ŘÍMA 10. – 16. 4. 2016
U PŘÍLEŽITOSTI SVATÉHO ROKU BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Cena 8.500,-Kč

Odjezd autobusem v neděli 10.4. odpoledne, noční přejezd, v pondělí dopoledne příjezd
do Říma a ubytování v poutním domě Velehrad. Součástí pouti je putování ke Svatým
branám v římských bazilikách, prohlídka města, středeční generální audience sv. Otce na
náměstí sv. Petra, návštěva Kalixtových katakomb, prohlídka Colossea, Panteonu,
baziliky sv. Klimenta…(program bude v blízké době upřesněn), Odjezd z Říma v pátek
odpoledne. Návrat do Morkovic v sobotu 16.4. dopoledne.
Cena zahrnuje dopravu a ubytování - 4 noci s polopenzí (snídaně a večeře).
Na vstupy je třeba ještě asi 40,- Euro.
Přihlaste se do 10. února na faře nebo tel. 731 621 239 (Záloha 2.500,-Kč)
Duchovní doprovod: P. Jan Ston
Katecheze papeže Františka
Chtěl bych dnes poukázat na těsnou spojitost mezi milosrdenstvím a misijním posláním. Jak
připomněl svatý Jan Pavel II. „Církev žije svým pravým životem, když vyznává a hlásá
milosrdenství a přivádí lidi k jeho pramenům“. Jako křesťané máme odpovědnost být misionáři
evangelia. Když obdržíme nějakou hezkou zprávu nebo učiníme nějakou krásnou zkušenost,
cítíme přirozeně potřebu sdílet ji také s druhými.
Milosrdenství, které dostáváme od Otce, nám není dáno jako soukromá útěcha, ale činí z nás
nástroje, aby se téhož daru dostalo také druhým. Mezi milosrdenstvím a misijním posláním
existuje podivuhodná cirkulace. Když žijeme z milosrdenství, stáváme se misionáři
milosrdenství, a jsme-li misionáři umožňuje nám to stále více růst v Božím milosrdenství.

Adorační den v Prasklicích bude v sobotu 6. února. Zahájení ve 14:00 výstav NSO
modlitba a litanie. V 15:00 modlitba korunky k Božímu milosrdenství a v 17:00 ukončení
adorace a mše sv. Zapište se v sakristii na adorační službu. Tento den je dnem modliteb za
naší farnost a den modliteb farnosti za bohoslovce v semináři.
Hledáme v Bibli
1. Kolik dnů měli Izraelci při svátku stánků bydlet ve stanu? (3. kniha Mojžíšova 23,42)
2. Kolik cherubů zdobilo schránku smlouvy? (2. kniha Mojžíšova 37,7)
3. Kolik mečů měli s sebou učedníci na cestě na Olivovou horu? (Lukáš, 22. kap.)

